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Văn bản quản lý liên quan đến ADR

năm 2013
Tổng số 21 văn bản

 6 văn bản liên quan đến thông báo về phản ứng có hại của

thuốc

 8 văn bản liên quan đến yêu cầu thay đổi nhãn

 3 văn bản liên quan đến đình chỉ lƣu hành và thu hồi thuốc

khỏi thị trƣờng

 2 văn bản yêu cầu tạm ngừng sử dụng thuốc

 1 văn bản rút số đăng ký của thuốc để ngăn chặn tình trạng

kháng thuốc (các thuốc đường uống chứa đơn chất artemisinin

hoặc dẫn chất)

 1 văn bản về việc tiếp tục sử dụng thuốc cản quang Xenetix

300mg/50ml

STT Số văn bản Ngày ban hành Trích yếu

1 1711/QLD-TT 01/02/2013 V/v thông tin phản ứng có hại liên quan 

đến thuốc Relab 20% (albumin 20%)

2 5074/QLD-ĐK 05/04/2013 V/v cập nhật thông tin dược lý thuốc nhóm 

statin

3 6026/QLD-TT 18/04/2013 V/v thông tin liên quan tính an toàn của 

thuốc có chứa metoclopramid

4 112/QĐ-QLD 20/05/2013 V/v rút số đăng ký của thuốc để ngăn 

chặn tình trạng kháng thuốc

5 7873/QLD-CL 24/5/2013 V/v ngừng sử dụng và thu hồi các thuốc

uống dạng đơn chất chứa hoạt chất

Artemisinin hoặc dẫn xuất của Artemisinin.

6 10126/QLD-CL 28/06/2013 V/v đình chỉ lưu hành và thu hồi thuốc 

tiêm chứa tolperison do tác dụng không 

mong muốn

7 10787/QLD-CL 09/07/2013 V/v đình chỉ lưu hành và thu hồi thuốc 

Relab 20%
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STT Số văn bản Ngày ban hành Trích yếu

8 11147/QLD-ĐK 15/07/2013 V/v cập nhật thông tin dược lý đối với 

thuốc chứa tolperison đường uống

9 12352/QLD-TT 31/07/2013 V/v cung cấp thông tin liên quan đến các 

thuốc chứa hoạt chất strontium ranelate; 

dabigatran etexilat; metoclopramide; 

cilostazol; domperidon; thuốc điều trị sung 

huyết, ngạt mũi có chứa các chất gây co 

mạch; thuốc chứa codein và thuốc chứa 

glucosamin.

10 12509/QLD-ĐK 05/08/2013 V/v sửa đổi cách ghi chỉ định của thuốc 

chứa hoạt chất glucosamin

11 12886/QLD-TT 08/08/2013 V/v cập nhật thông tin liên quan tính an 

toàn của thuốc có chứa các hoạt chất 

codein, diclofenac, sắt, dẫn chất alcaloid 

nấm cựa gà và dịch truyền HES

12 14109/QLD-CL 29/08/2013 V/v thuốc sodium chloride 0,9% SĐK: VN-

7545-09

STT Số công văn Ngày ban 

hành

Trích yếu

13 14212/QLD-CL 30/08/2013 V/v tạm ngừng sử dụng các lô thuốc cản 

quang Xenetix 300mg/50ml

14 789/KCB-NV 11/09/2013 V/v phản ứng có hại trên da nghiêm trọng do 

dùng thuốc allopurinol

15 15113/QLD-ĐK 12/09/2013 V/v giới hạn việc sử dụng và cập nhật thông 

tin dược lý của codein

16 15115/QLD-ĐK 12/09/2013 V/v cập nhật thông tin dược lý thuốc chứa 

hoạt chất dabigatran etexilat

17 16280/QLD-TT 01/10/2013 V/v cung cấp thông tin liên quan đến thuốc

chứa dẫn chất của Ergot; Thuốc có chứa 

phối hợp hoạt chất Cyproteron acetat 2mg và 

Ethinylestradiol 35mcg (Diane 35); Thuốc 

chứa Diclofenac sử dụng theo đường toàn 

thân; Chế phẩm sắt đường tĩnh mạch và dịch 

truyền chứa HES
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STT Số công văn Ngày ban 

hành

Trích yếu

18 17559/QLD-ĐK 22/10/2013 V/v cập nhật thông tin dược lý thuốc chứa 

hoạt chất strontium ranelat

19 17560/QLD-ĐK 22/10/2013 V/v cập nhật thông tin dược lý đối với thuốc 

chứa domperidon

20 17561/QLD-ĐK 22/10/2013 V/v cập nhật thông tin dược lý đối với thuốc 

chứa cilostazol

21 17937/QLD-ĐK 22/10/2013 V/v tiếp tục sử dụng thuốc cản quang Xenetic 

300mg/50ml

Tolperison

Cơ sở đƣa ra công văn

CƠ QUAN QUẢN LÝ DƢỢC CHÂU ÂU – EMA
Ngày 22/6/2012, EMA đã đưa ra thông báo về việc hạn chế sử dụng các thuốc

chứa Tolperison sau khi đánh giá lại lợi ích/nguy cơ của thuốc do có nhiều báo

cáo về phản ứng quá mẫn nghiêm trọng xảy ra khi sử dụng Tolperison đã được

báo cáo ở Đức.

Sau khi xem xét các dữ liệu về hiệu quả của Tolperison dạng uống và dạng tiêm

đối với các chỉ định khác nhau, CHMP đã đưa ra kết luận rằng: lợi ích của

Tolperison chỉ vượt trội hơn so với nguy cơ của thuốc khi sử dụng để điều trị co

cứng sau đột quỵ và dùng dạng đường uống.

HỘI ĐỒNG 

XÉT DUYỆT 

THUỐC

CỤC QUẢN 

LÝ DƢỢC
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Đình chỉ lƣu hành và thu hồi dạng thuốc tiêm

Tolperison

CV 10126/QLD-CL ngày 28/06/2013

Thu hồi toàn bộ thuốc tiêm chứa tolperison.

Các bệnh viện dừng kê đơn và sử dụng thuốc 

tiêm chứa tolperison.

CỤC QUẢN 

LÝ DƢỢC

Sở YT các tỉnh, tp

Trực thuộc TW;

Các Bệnh viện, viện

có giường bệnh

thuộc BYT;

Các đơn vị ĐK, sản

xuất, nhập khẩu

thuốc lưu hành tại

VN

Thông báo về ADR

Tolperison

CV 11147/QLD-ĐK ngày 15/07/2013

Đề nghị Sở Y tế các tỉnh, thành phố TƯ thông báo cho

các cơ sở khám chữa bệnh, kinh doanh dược phẩm trên

địa bàn biết về thông tin cập nhật liên quan đến thuốc

chứa tolperison (lợi ích của thuốc chỉ vượt trội nguy cơ

khi sử dụng đường uống để điều trị co cứng sau đột quỵ

và nguy cơ xảy ra phản ứng quá mẫn).

CỤC QUẢN 

LÝ DƢỢC Thay đổi nhãn thuốc với dạng thuốc uống

CV 11147/QLD-ĐK ngày 15/07/2013

Cập nhật thông tin liên quan đến chỉ định, liều 

dùng, cách dùng, CCĐ, TDKMM, cảnh báo và thận 

trọng, tương tác thuốc theo nội dung quy định trong 

phụ lục công văn vào nhãn và tờ HDSD. 

Sở YT các tỉnh, tp

Trực thuộc TW;

Các Bệnh viện, viện

có giường bệnh

thuộc BYT;

Các công ty đăng

ký, sản xuất thuốc

lưu hành tại VN



6

06/08/2012

10/2012 – 01/2013

Relab 20% (albumin 20%)

CV 11560/QLD-TT ngày 06/08/2012 của Cục Quản lý

Dƣợc gửi BV ĐK tỉnh Hà Giang

20 báo cáo từ BV Từ Dũ, ĐK tỉnh Bắc Kạn, BV ĐK Thống 

Nhất Đồng Nai, BV Bình Dân.

TTQG tiếp tục gửi CV thông báo gửi Cục Quản lý Dược.

01/02/2013

CV số 1711/QLD-TT ngày 01/02/2013

Cục Quản lý Dược yêu cầu Sở Y tế các tỉnh thông báo cho các 

cơ sở khám chữa bệnh, kinh doanh dƣợc phẩm trên địa bàn 

biết về thông tin liên quan đến ADR của thuốc Relab 20%.

10/07/2012
6 báo cáo về phản ứng phản vệ tại BV ĐK tỉnh Hà Giang

TTDI&ADR QG gửi CV thông báo gửi Cục Quản lý Dược.

09/07/2013

CV số 10787/QLD-CL ngày 09/07/2013

Cục Quản lý Dược quyết định đình chỉ lƣu hành và thu hồi 

thuốc Relab 20% chai 50 ml do Cty Reliance Life Sciences 

Pvt. Ltd, India sản xuất (do không đạt tiêu chuẩn chất lượng).

Artemisinin và dẫn xuất 
uống, dạng đơn chất

Cơ sở đƣa ra công văn

• Tổ chức Y tế thế giới – WHO;

• Viện Sốt rét – Ký sinh trùng – Côn trùng Trung ƣơng (công

văn số 14/VSR ngày 09/01/2013);

• Cục Y tế dự phòng (công văn số 32/DP ngày 18/01/2013)

Đề nghị Bộ Y tế xem xét việc ngừng lưu hành và sản xuất các

thuốc đường uống có chứa hoạt chất Artemisinin hoặc có dẫn xuất

của Artemisinin ở dạng đơn chất do việc sử dụng các chế phẩm

trên làm gia tăng nguy cơ ký sinh trùng sốt rét kháng thuốc.

HỘI ĐỒNG 

XÉT DUYỆT 

THUỐC

CỤC QUẢN 

LÝ DƢỢC
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Đình chỉ lƣu hành và thu hồi

CV 7873/QLD-CL ngày 24/05/2013

Ngừng sử dụng và thu hồi các thuốc uống 

dạng đơn chất chứa hoạt chất Artemisinin 

hoặc dẫn xuất của Artemisinin.

CỤC QUẢN 

LÝ DƢỢC

Sở YT các tỉnh, tp

Trực thuộc TW;

Các Bệnh viện, viện

có giường bệnh

thuộc BYT;

Các đơn vị sản xuất,

kinh doanh thuốc

Rút số đăng ký

Quyết định 112/QĐ-QLD ngày 20/05/2013

Rút số đăng ký của thuốc để ngăn chặn tình 

trạng kháng thuốc

Artemisinin và dẫn xuất 
uống, dạng đơn chất

15/03/2013

25/02/2013

Glucosamin

CV số 415/HTKHVN ngày 25/02/2013

Hội thấp khớp học Việt Nam đề nghị điều chỉnh thuật ngữ 

osteoarthritis trong chỉ định của thuốc Glucosamin là “thoái 

hóa khớp”. 

25/01/2013

Văn thƣ đề ngày 18/01/2013

Hội thấp khớp học Việt Nam đề nghị xem xét lại chỉ định

của thuốc chứa Glucosamin và bổ sung chỉ định “bệnh thoái

hóa khớp”.

16/06/2010

CV số 6132/QLD-ĐK ngày 16/06/2010

Hướng dẫn ghi chỉ định điều trị đối với Glucosamin: “Giảm 

triệu chứng của viêm khớp gối nhẹ và trung bình”.

CV số 193/BVBM ngày 15/03/2013

BV Bạch Mai đề nghị sửa lại chỉ định của thuốc thành: “Giảm 

triệu chứng của thoái hóa khớp gối mức độ nhẹ và trung bình”



8

Glucosamin

12/04/2013
CV số 19/TTT ngày 12/04/2013

Trung tâm DI & ADR Quốc gia đề xuất thay đổi chỉ định

của glucosamin thành: “giảm triệu chứng của viêm thoái hóa

khớp gối nhẹ và trung bình”

04/06/2013

CV số 487/KCB-NVngày 04/06/2013

Cục Quản lý Khám, chữa bệnh đề nghị Cục Quản lý Dược

tham khảo thêm ý kiến của Hội thấp khớp học Việt Nam,

Trung tâm DI & ADR Quốc gia, Bộ môn Dược lý trường Đại

học Y, các Chuyên gia về cơ xương khớp của Bệnh viện

Bạch Mai, Bệnh viện E, Bệnh viện Hữu Nghị để thống nhất

về thuật ngữ viêm xương khớp (osteoarthritis), thoái hóa

khớp (osteoarthrosis) hay viêm thoái hóa khớp.

HỘI ĐỒNG 

XÉT DUYỆT 

THUỐC

CỤC QUẢN 

LÝ DƢỢC

13/06/2013

CỤC QUẢN 

LÝ DƢỢC
Sửa đổi cách ghi chỉ định

CV 12509/QLD-ĐK ngày 05/08/2013

Sửa đổi cách ghi chỉ định của thuốc chứa

hoạt chất Glucosamin thành “Giảm triệu

chứng của thoái hóa khớp gối nhẹ và trung

bình”.

Sở YT các tỉnh, tp

Trực thuộc TW;

Các Bệnh viện, viện

có giường bệnh

thuộc BYT;

Các công ty đăng

ký, sản xuất thuốc

lưu hành tại VN

Glucosamin
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Các statin

Cơ sở đƣa ra công văn

CƠ QUAN QUẢN LÝ DƢỢC PHẨM VÀ THỰC PHẨM

HOA KỲ – FDA
Từ tháng 06/2011 đến tháng 03/2012, FDA đã liên tiếp đưa ra các thông báo về

độ an toàn kèm theo yêu cầu thay đổi thông tin liên quan đến giới hạn liều

dùng, tác dụng không mong muốn, tương tác thuốc, cảnh báo và thận trọng khi

sử dụng trên tờ hướng dẫn sử dụng của các thuốc điều trị rối loạn lipid máu

nhóm statin, đặc biệt là việc bổ sung chống chỉ định phối hợp thuốc và giới hạn

liều khi dùng đồng thời với các thuốc có khả năng tăng nguy cơ mắc bệnh cơ

và/hoặc hội chứng tiêu cơ vân của Lovastatin và Simvastatin.

HỘI ĐỒNG 

XÉT DUYỆT 

THUỐC

CỤC QUẢN 

LÝ DƢỢC

Thông báo về ADR

Các statin

CV 5074/QLD-ĐK ngày 05/04/2013

Đề nghị Sở Y tế các tỉnh, thành phố TƯ thông báo cho 

các cơ sở khám chữa bệnh, kinh doanh dược phẩm trên 

địa bàn biết về thông tin thông tin dược lý cập nhật liên 

quan đến thuốc nhóm Statin nêu tại CV này.

CỤC QUẢN 

LÝ DƢỢC Thay đổi nhãn thuốc với dạng thuốc uống

CV 5074/QLD-ĐK ngày 05/04/2013

Cập nhật thông tin liên quan đến tác dụng không

mong muốn, tương tác thuốc, cảnh báo và thận trọng

khi sử dụng, giới hạn liều dùng khi phối hợp

thuốc, chống chỉ định phối hợp thuốc.

Sở YT các tỉnh, tp

Trực thuộc TW;

Các Bệnh viện, viện

có giường bệnh

thuộc BYT;

Các công ty đăng

ký, sản xuất thuốc

lưu hành tại VN
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Metoclopramid

05, 06/2012
Cơ quan quản lý Singapore yêu cầu bổ sung chống

chỉ định cho trẻ em dưới 18 tuổi và cảnh báo các tác

dụng không mong muốn trên thần kinh (rối loạn ngoại

tháp) có thể xảy ra, đặc biệt ở trẻ nhỏ và người trẻ tuổi

và/hoặc khi sử dụng ở liều cao vào nhãn thuốc đạn

chứa Metoclopramid.

04/07/2011
Cơ quan Quản lý dƣợc phẩm và sản phẩm y tế Pháp

(ANSM) thông báo ngừng cấp số đăng ký mới và

ngừng lưu hành các biệt dược chứa metoclopramid

dùng cho trẻ nhỏ và thiếu niên do lợi ích của thuốc

không vượt trội nguy cơ khi sử dụng trên đối tượng này.

Sau ngày 09/02/2012, tất cả các chế phẩm chứa

metoclopramid được phê duyệt lưu hành trên thị trường

cần bổ sung thông tin CCĐ cho trẻ em dưới 18 tuổi và

giới hạn việc sử dụng thuốc trên người lớn do nguy cơ

trên thần kinh và tim mạch.

Metoclopramid

Cơ sở dữ liệu Quốc gia về phản ứng có hại của Việt

Nam nhận được 12 báo cáo phản ứng có hại liên quan

tới metoclopramid, trong đó 10 trường hợp sử dụng

thuốc cho trẻ dưới 18 tuổi. Trong 10 trường hợp này có

tới 8 trường hợp trẻ gặp triệu chứng rối loạn ngoại tháp;

5/8 trường hợp trẻ dùng thuốc vượt quá mức liều 0,5

mg/kg/ngày là mức liều thông thường cao nhất theo

Dược thư Quốc gia Việt Nam 2009.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ghi nhận 840 báo cáo

phản ứng có hại liên quan tới metoclopramid, trong đó

319 trường hợp gặp các triệu chứng rối loạn ngoại tháp

(156/319 trường hợp dưới 18 tuổi, chiếm 49%).

2010 - 2012
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Metoclopramid

Thông báo về ADR

HỘI ĐỒNG 

XÉT DUYỆT 

THUỐC

CỤC QUẢN 

LÝ DƢỢC

18/04/2013

Sở YT các tỉnh, tp Trực thuộc TW;

Các Bệnh viện, viện có giường bệnh thuộc BYT

13/06/2013

CV số 6026/QLD-TT

31/07/2013

CV số 12352/QLD-TT

Cilostazol

Cơ sở đƣa ra công văn

CƠ QUAN QUẢN LÝ DƢỢC CHÂU ÂU – EMA
Ngày 22/3/2013, khuyến cáo hạn chế sử dụng các thuốc có chứa cilostazol. Hiện
tại, cilostazol được sử dụng để điều trị đau chân cách hồi – tình trạng thiếu cung
cấp máu tới cơ chân gây ra đau đớn và ảnh hưởng tới khả năng đi lại. Ủy ban
thuốc sử dụng trên người (CHMP) trực thuộc EMA khuyến cáo rằng cilostazol
chỉ nên sử dụng ở những bệnh nhân đã thực hiện biện pháp thay đổi lối sống
(luyện tập, ăn uống điều độ và ngừng hút thuốc) nhưng vẫn không cải thiện
bệnh. Thêm vào đó, các thuốc chứa cilostazol không nên sử dụng cho những
bệnh nhân rối loạn nhịp tim nghiêm trọng (nhịp tim nhanh, nhịp tim bất
thường), đau thắt ngực không ổn định, đau tim, bệnh nhân đã phẫu thuật bắc cầu
động mạch vành hoặc bệnh nhân đang sử dụng từ hai thuốc chống đông máu
hoặc thuốc chống kết tập tiểu cầu trở lên như aspirin và clopidogrel.

HỘI ĐỒNG 

XÉT DUYỆT 

THUỐC

CỤC QUẢN 

LÝ DƢỢC
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Thông báo về ADR

Cilostazol

CV 12352/QLD-TT ngày 31/07/2013

CỤC QUẢN 

LÝ DƢỢC

Thay đổi nhãn thuốc với dạng thuốc uống

CV 17561/QLD-ĐK ngày 22/10/2013

Cập nhật thông tin dược lý liên quan đến thận trọng

và cảnh báo khi sử dụng.

Sở YT các tỉnh, tp Trực

thuộc TW;

Các Bệnh viện, viện có

giường bệnh thuộc BYT

Các công ty đăng ký, sản

xuất thuốc lưu hành tại VN

Domperidon

2010 - 2013

Ủy ban cảnh giác Dược Châu Âu, các Cơ quan Quản lý

Dược phẩm Ireland (Irish Medicines Board –

IMB), Singapore (Health Sciences Authority –

HSA), Anh (Medicines and Healthcare products

Regulatory Agency – MHRA) và Canada (Health

Canada), Cơ quan Quản lý Dược phẩm Australia, Trung

tâm Cảnh giác dược (Egyptian Pharmaceutical

Vigilance Center – EPVC) thuộc Cơ quan Quản lý

Dược phẩm Ai Cập (Egyptian Drug Authority – EDA)

đã đưa ra các khuyến cáo liên quan đến với việc sử

dụng các thuốc chứa domperidon.
Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ghi nhận được 659 báo

cáo liên quan đến domperidon, trong đó có 24 báo cáo

(3,6%) liên quan đến rối loạn nhịp tim (nhịp tim chậm,

ngừng tim, rối loạn nhịp tim, rung nhĩ, kéo dài khoảng

QT, đánh trống ngực, nhịp tim nhanh).
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Domperidon

2012, 2013

Trung tâm DI & ADR Quốc gia đề nghị cập nhật

hướng dẫn sử dụng theo khuyến cáo của các cơ quan

quản lý dược phẩm trên thế giới

HỘI ĐỒNG 

XÉT DUYỆT 

THUỐC

CỤC QUẢN 

LÝ DƢỢC

Trung tâm DI & ADR Quốc gia nhận được 04 báo cáo

liên quan đến domperidon. Trong đó, không có báo

cáo nào về phản ứng bất lợi rối loạn nhịp thất hay

ngừng tim đột ngột. Phần lớn các báo cáo đều là phản

ứng không nghiêm trọng với các biểu hiện trên da

(mày đay, mẩn ngứa, sưng môi), chỉ có một báo cáo

duy nhất về sốc phản vệ

Thông báo về ADR

CV 12352/QLD-TT ngày 31/07/2013

CỤC QUẢN 

LÝ DƢỢC

Thay đổi nhãn thuốc với dạng thuốc uống

CV 17559/QLD-ĐK ngày 22/10/2013

Cập nhật thông tin liên quan đến chống chỉ định, tác

dụng không mong muốn, liều dùng, thận trọng và

cảnh báo khi sử dụng.

Sở YT các tỉnh, tp Trực

thuộc TW;

Các Bệnh viện, viện có

giường bệnh thuộc BYT

Các công ty đăng ký, sản

xuất thuốc lưu hành tại VN

Domperidon
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Strontium ranelat

Cơ sở đƣa ra công văn

CƠ QUAN QUẢN LÝ DƢỢC CHÂU ÂU – EMA
Ngày 25/4/2013, khuyến cáo hạn chế việc sử dụng các thuốc chứa strontium

ranelate do làm tăng nguy cơ gặp phản ứng bất lợi trên tim mạch. Ủy ban thuốc

sử dụng trên người (CHMP) trực thuộc EMA khuyến cáo chỉ sử dụng strontium

ranelate trong trường hợp loãng xương nghiêm trọng cho phụ nữ sau khi sinh

hoặc nam giới có nguy cơ gãy xương cao. Thêm vào đó, cần hạn chế sử dụng

thuốc trên đối tượng bệnh nhân bị bệnh tim mạch (không chỉ định hoặc ngừng

điều trị với strontium ranelat cho bệnh nhân có tiền sử hoặc đang bị thiếu máu

cơ tim cục bộ, bệnh mạch máu ngoại biên, bệnh mạch máu não hoặc bệnh nhân

tăng huyết áp khó kiểm soát).

HỘI ĐỒNG 

XÉT DUYỆT 

THUỐC

CỤC QUẢN 

LÝ DƢỢC

Thông báo về ADR

CV 12352/QLD-TT ngày 31/07/2013

CỤC QUẢN 

LÝ DƢỢC

Thay đổi nhãn thuốc với dạng thuốc uống

CV 17559/QLD-ĐK ngày 22/10/2013

Cập nhật thông tin liên quan đến chống chỉ định, thận

trọng và cảnh báo khi sử dụng.

Sở YT các tỉnh, tp Trực

thuộc TW;

Các Bệnh viện, viện có

giường bệnh thuộc BYT

Các công ty đăng ký, sản

xuất thuốc lưu hành tại VN

Strontium ranelat
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Natri clorid 0,9% chai 500ml, SĐK VN-7545-09, số lô V-130483S
của Cty Anhui Double-crane Pharmaceutical, TQ sản xuất

CỤC QUẢN 

LÝ DƢỢC

TT DI & ADR 

QUỐC GIA

CV số 58/TTT

13/08/2013

Sở YT tỉnh Phú Thọ;

BVĐK tỉnh Phú Thọ;

Công ty TNHH MTV DPTƯ 2;

Công ty TNHH DP Hiệp Thuận Thành

29/08/2013

CV khẩn số 14019/QLD-CL

Cung cấp thông tin về các 

phản ứng có hại nghiêm 

trọng (sốt, khó thở, rét 

run) của lô thuốc tại 

BVĐK tỉnh Phú Thọ

Tạm ngừng sử dụng 

lô thuốc tiêm truyền 

NaCl

Natri clorid 0,9% chai 500ml, SĐK VN-7545-09, số lô 
V-130483S của Cty Anhui Double-crane 

Pharmaceutical, TQ sản xuất
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Tạm ngừng sử dụng các

lô thuốc cản quang

Xenetix 300mg/50ml

Xenetix

CV 14212/QLD-CL ngày 30/08/2013

Tạm ngừng sử dụng các lô thuốc cản quang

Xenetix 300mg/50ml 12WC034A và 12WC027C.

Tiếp tục sử dụng các

lô thuốc cản quang

Xenetix 300mg/50ml

Xenetix

CV 17937/QLD-CLngày 28/10/2013

• Tiếp tục sử dụng các lô thuốc cản quang Xenetix

300mg/50ml 12WC034A và 12WC027C;

• Theo dõi chặt chẽ và báo cáo kịp thời các trường hợp phản

ứng không mong muốn

Căn cứ biên bản họp ngày 30/8/2013 của BV Bạch Mai và văn thư số

48HCTM ngày 06/9/2013 của Viện Tim mạch kết luận về việc chưa

đủ bằng chứng để kết luận bệnh nhân tử vong do shock phản vệ khi

dùng thuốc cản quang trong chụp mạch vành cho bệnh nhân.

Căn cứ kết luận kiểm nghiệm thuốc Xenetix 300mg/50ml, lô số

12WC034A, 12WC027C, SĐK VN-4976-07 của Viện kiểm nghiệm

thuốc Trung ương.
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Cơ sở đƣa ra công văn

CƠ QUAN QUẢN LÝ DƢỢC PHẨM VÀ THỰC PHẨM

HOA KỲ – FDA
Ngày 20/2/2013, FDA ra cảnh báo mới liên quan đến tính an toàn của các thuốc
chứa codein trên trẻ em. Theo kết quả đánh giá, nhiều trường hợp trẻ đã mắc sẵn
hội chứng tắc nghẽn đường thở khi ngủ trước khi được tiến hành phẫu thuật cắt
amidan và chỉ định codein để giảm đau. Những trẻ này có mang một gen di truyền
đặc biệt, có khả năng chuyển hóa nhanh chóng codein thành morphin trong cơ thể
và gây ra nhiễm độc morphin. Hội chứng nhiễm độc này dẫn đến những khó khăn
khi hô hấp và đặc biệt trở nên nhạy cảm ở những trẻ mắc hội chứng tắc nghẽn
đường thở khi ngủ.
Trên cơ sở đó, FDA đưa ra khuyến cáo bổ sung chống chỉ định sử dụng codein cho
tất cả trẻ em sau phẫu thuật cắt amidan do không thể xác định chính xác trẻ có
mang gen di truyền có khả năng chuyển hóa nhanh chóng codein thành morphin.

HỘI ĐỒNG 

XÉT DUYỆT 

THUỐC

CỤC QUẢN 

LÝ DƢỢC

Codein

13/06/2013

Cơ sở đƣa ra công văn

CƠ QUAN QUẢN LÝ DƢỢC CHÂU ÂU – EMA
Ngày 14/06/2013, PRAC (thuộc EMA) cũng đưa ra khuyến cáo giới hạn chỉ định

codein ở trẻ em. Những khuyến cáo này đã được CMDh đồng thuận và được áp

dụng trực tiếp trên tất cả các nước EU cụ thể như sau: (1) Chỉ nên sử dụng các

thuốc chứa codein để giảm đau cấp tính ở mức độ trung bình cho trẻ trên 12 tuổi

khi các thuốc khác như paracetamol và ibuprofen không có hiệu quả; (2) Không

sử dụng codein ở trẻ dưới 18 tuổi vừa được thực hiện thủ thuật nạo V.A và cắt

amidan để điều trị hội chứng ngưng thở khi ngủ; (3) Người bệnh mang gen

chuyển hóa thuốc nhanh không nên sử dụng codein; (4) Phụ nữ cho con bú cũng

không nên sử dụng codein do thuốc có thể bài tiết vào sữa mẹ.

HỘI ĐỒNG 

XÉT DUYỆT 

THUỐC

CỤC QUẢN 

LÝ DƢỢC

Codein



18

Codein

Thông báo về ADR

CV 12352/QLD-TT ngày 31/07/2013,

Đề nghị Sở Y tế các tỉnh, thành phố TƯ thông báo cho các cơ sở

khám chữa bệnh, kinh doanh dược phẩm trên địa bàn biết về

thông tin cập nhật liên quan đến thuốc chứa Codein.

CỤC QUẢN 

LÝ DƢỢC

Sở YT các tỉnh, tp Trực thuộc TW;

Các Bệnh viện, viện có giường bệnh thuộc BYT

CV 12886/QLD-TT ngày 08/08/2013

Thông báo cho các cơ sở khám chữa bệnh, kinh doanh dược

phẩm trên địa bàn biết về thông tin liên quan đến độ an toàn của

thuốc chứa codein (nguy cơ suy hô hấp ở trẻ em).

Codein

CỤC QUẢN 

LÝ DƢỢC

Thay đổi nhãn thuốc của thuốc 

chứa codein

CV 15113/QLD-ĐK ngày 12/09/2013

Cập nhật thông tin liên quan CCĐ, cảnh 

báo và thận trọng vào nhãn và tờ HDSD. 

Sở YT các tỉnh, tp

Trực thuộc TW;

Các Bệnh viện, viện

có giường bệnh

thuộc BYT;

Các đơn vị ĐK, sản

xuất, nhập khẩu

thuốc lưu hành tại

VN
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Thông báo về ADR

Thay đổi nhãn thuốc 

thuốc chứa codein

Codein

CV 12886/QLD-TT ngày 08/08/2013

Cục Quản lý Dược yêu cầu Sở Y tế các tỉnh

thông báo cho các cơ sở khám chữa bệnh, kinh

doanh dược phẩm trên địa bàn biết về thông tin

liên quan đến độ an toàn của thuốc chứa codein

(nguy cơ suy hô hấp ở trẻ em).

CV 15113/QLD-ĐK ngày 12/09/2013

Cập nhật thông tin liên quan CCĐ, cảnh báo và 

thận trọng vào nhãn và tờ HDSD. 

CỤC QL 

KHÁM, CHỮA 

BỆNH

TT DI & ADR 

QUỐC GIA

CV số 62/TTT

23/08/2013

Sở YT các tỉnh

11/09/2013

CV 789/KCB-NV

Cung cấp thông tin về 

các phản ứng có hại trên 

da nghiêm trọng

Yêu cầu phổ biến cho cơ sở 

khám chữa bệnh trên địa bàn 

các nội dung về phản ứng có 

hại của allopurinol: tuân thủ 

các chỉ định của allopurinol 

trong DTQG và tăng cường 

theo dõi để phát hiện, xử trí 

kịp thời ADR.

Allopurinol

CSDL Quốc gia về ADR (2010 – 07/2013):

7 báo cáo về hội chứng Stevens-Johnson

trong tổng số 27 báo cáo về allopurinol.
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XIN TRÂN TRỌNG CẢM ƠN!


